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 PROTOKÓŁ NR 20/16 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13:40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka,  
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski, Prezes Zarządu 
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Dyrektor  
ds. administracyjnych Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk, 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr 
Ignaciuk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była ocena występujących  
i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne  
i prognozowanie tych zagrożeń, omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem 
świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. oraz propozycje wniosków 
do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 20. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony. Do pkt. 3 porządku obrad dodano przyjęcie 
protokołu nr 19/16 posiedzenia komisji. Zmieniony porządek obrad stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 18/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 28 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół nr 19/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 7 lipca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ  
na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  
w Gryfinie Mariusz Łętowski. 

 
Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że poprosił Komendanta o przedstawienie 
informacji pod kątem  możliwości przywrócenia posterunków policji w miejscowościach  
na terenie powiatu, gdzie zostały zlikwidowane, a także w zakresie pracy w nowym obiekcie 
komendy policji.  
 
 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski powiedział,  
że połowa posterunków policji została zlikwidowana. Ministerstwo w ostatnim czasie podjęło 
decyzję o odtworzeniu ok. 150 posterunków, więc nie odbywa się to automatycznie. Jest  
to poprzedzone analizami. W Powiecie Gryfińskim na tę chwilę wpłynął jeden wniosek, który 
kierował Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Radni na sesji podjęli uchwałę o wystąpieniu  
z inicjatywą wdrożenia procedury przywrócenia posterunku. Jest to kwestia otwarta.  
W dalszym ciągu konkretnej decyzji nie ma, podejmowane są one poza komendą powiatową, 
gdyż analizę dokonuje komenda wojewódzka oraz komenda główna gdzie zapada ostateczna 
decyzja. Jeżeli chodzi o Powiat Gryfiński to duży wpływ ma bieżąca analiza zagrożeń 
przestępczością. Od kilku lat odnotowywany jest spadek przestępczości. Został 
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podsumowany okres za 7 miesięcy tego roku, z którego wynika, że wskaźnik dynamiki 
wynosi 91%, w wartościach bezwzględnych jest to mniej o 78 przestępstw stwierdzonych. 
Jeśli chodzi o przestępstwa to stwierdzona jest tendencja zniżkowa. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że zmienia się też struktura przestępczości. Ogólnie jest mniej przestępstw, 
jednakże jest wzrost przestępstw pożądanych, a Policja pracuje nad tym, żeby te przestępstwa 
były ujawniane. W roku bieżącym jest więcej o 39 przestępstw stwierdzonych w zakresie 
przestępczości narkotykowej do roku ubiegłego za okres 7 miesięcy. Podobnie jest  
w przypadku nietrzeźwych kierowców, gdzie wzrost wskaźnika dynamiki jest powyżej 100 
procent. Są to dwa elementy pożądane przez Policję. Do tego struktura przestępczości 
zmienia się, sprawcy uciekają w internet, coraz więcej przestępstw jest za pośrednictwem 
łączy. Sprawy dot. przestępstw internetowych prowadzi jednostka, na której terenie działa 
oszust. Nie wszystkie sprawy zgłaszane przez poszkodowanych są prowadzone przez 
miejscową Policję, prowadzone są do pewnego etapu, jak zostanie stwierdzone miejsce 
działania sprawcy, materiały przesyłane są do właściwej jednostki. Odnosząc się do nowej 
siedziby komendy, poinformował że funkcjonują w nowym obiekcie od 1 sierpnia br. 
Dotychczasowy obiekt komenda wojewódzka, jako właściciel będzie przekazywać Gminie 
Gryfino.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy liczba przestępstw wzrosła na terenach, gdzie 
posterunki policji zostały zlikwidowane. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że zestawienie danych jest robione min. na podstawie miejsca popełnienia przestępstwa.  
Po reorganizacji, taka analiza musi być przeprowadzona. Dodał, że dzielnicowi zostali na 
swoich rejonach odpowiedzialności, zostały wyznaczone miejsca do obsługi petentów. 
Zmieniła się filozofia zarządzania ludźmi. W tamtym momencie kierownictwo policji uznało, 
że taka struktura 1+4 jest nieefektywna. Ogólnie odnotowano spadek przestępczości w tych 
gminach. Szczegółowa informacja o stanie bezpieczeństwa na ternie powiatu została 
przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Policji w dniu 25 lutego 2016r. podczas sesji 
Rady Powiatu. Wiadomym jest, że są wahania zależne od okresu. W Moryniu w okresie 
wakacyjnym statystycznie będzie więcej zdarzeń niż w okresie marca-kwietnia, ze względu 
na „turystów” nad jeziorem. Rejon jest patrolowany przez policjantów na łodzi, jest to służba, 
która jest wystawiana przez międzygminny posterunek, którego siedziba jest  
w Mieszkowicach. Wczoraj na patrolu nad jeziorem w Moryniu było dwóch policjantów, 
jeden był wcześniej etatowo przypisany do Morynia, a drugi jest z Mieszkowic. Warunkiem 
służby na łodzi jest odpowiednie przeszkolenie. Analizując zestawienia służb i skierowania 
policjantów do służby to tych służb do Gminy Moryń w okresie letnim jest więcej niż przed 
reorganizacją. Co miesiąc kierownicy posterunków na bazie analiz, które sporządzają 
dzielnicowi robią analizy stanu bezpieczeństwa i na tej podstawie dokonywana jest co 
miesięczna dyslokacja służby. 
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy kierownicy posterunków pełnią służby 
patrolowe. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że wszystko w zależności od potrzeb.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy powrót posterunków zwiększyłby skalę 
bezpieczeństwa. Rozumie, że etaty z likwidowanych posterunków zostały bardziej 
przydzielone na Chojnę. 
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I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że dzielnicowi, którzy pracowali to pozostali na swoich rejonach  odpowiedzialności. Jeżeli 
chodzi o pojedyncze etaty policjanta podstawowej komórki to faktycznie, że jeżeli chodzi  
o posterunek w Trzcińsku-Zdroju to etat łącznie z etatem kierowniczym, który został 
obniżony do wykonawczego, czyli dwa etaty zostały wchłonięte w strukturę drużyny 
patrolowo-interwencyjnej Komisariatu Policji w Chojnie. Taka samo etat „patrolowca”  
ze Starego Czarnowa, został wchłonięty przez OPI Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. 
Natomiast etat policjanta z Mieszkowic został połączony z etatem posterunku w Moryniu. 
Jest tam w tej chwili zespół dwuosobowy, można ich planować typowo do służby patrolowej. 
Przez to, że jest zwiększona, to policjant w skali miesiąca może wykonać o wiele więcej 
służb. Mobilność zespołu patrolowo-interwencyjnego, jaki był w Chojnie się zwiększył. 
Każdy policjant ma podstawowy wymiar czasu pracy w tygodniu  - 40 godzin i tego się nie 
zwiększy. Jeżeli jest 5 ludzi, w tym kierownik, to ile oni mogą wykonać służb w tygodniu? 
Nie ma możliwości, żeby wykonali służbę całodobowo. Na tę chwilę przy malejącej 
przestępczości jest optymalne zarządzanie na terenie tych małych posterunków, jak jest w tej 
chwili. Dodał, że osobiście również woleliby aby w powiecie było więcej dzielnicowych, 
jednak jest to zależnie odgórnie, za tym idą środki finansowe.  
 
Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że nie można się zgodzić z tym, że jest jak jest. 
Potrzeby zawsze są duże, zwłaszcza przy strefie przygranicznej. Radni, jeżeli uznają, że jest 
potrzeba wystąpienia o dodatkowe środki w celu wzmocnienia Komendy w Gryfinie, tylko 
powinno być dodatkowe uzasadnienie. Dodał, że przedmiotem dzisiejszego posiedzenia 
będzie jeszcze sprawa z zakresu służby zdrowia, które w zasadzie należałoby rozpatrywać 
łącznie. W przypadku, kiedy zdarzyłaby się potencjalna powódź to nie daj .… Następnie 
zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie przeszkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz jak 
wówczas wygląda koordynacja działań na wypadek dużego nieszczęścia, zagrożenia. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że jeżeli jest duże zagrożenie to Starosta powołuje sztab kryzysowy i wtedy jest zarządzanie 
wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie powiatu. W nowej 
komendzie mają fizycznie sztab, podobnie straż pożarna i jeżeli będzie taka potrzeba, będzie 
taka decyzja, to wówczas następuje koordynacja służb. Dodatkowo chciał zwrócić uwagę,  
że są na terenie przygranicznym,  straży granicznej nie ma. W Osinowie rocznie granicę 
przekracza około 2 mln ludzi. Na Światowe Dni Młodzieży i szczyt Nato została przywrócona 
kontrola graniczna i straż graniczna zwracała się do policji o pomoc w zapewnieniu kontroli 
granicznej. Jeżeli komisja ma taką możliwość to poprosił o wystąpienie do okręgu straży 
granicznej, obecnie Szczecin podlega pod Gdańsk, jest to Pomorski Oddział Straży 
Granicznej, o zwiększenie ilości służb związanych chociażby z obozem emigrantów, który 
mieści się w Schwedt. Do Policji dochodzą informacje, że przemieszczają się przez granicę  
i są widoczni. Na miarę możliwości Policja monitoruje zjawisko, jednak nie są w stanie 
postawić na stałe patrolu na moście, żeby sprawdzał, co się dzieje, w zasadzie tak naprawdę 
jest to zadanie straży granicznej. Starają się z własnej strony zainteresować dowództwo  
i zorganizować nawet własne patrole mieszane, jednak Szczecin został zdegradowany  
do zwykłej placówki. Cała odpowiedzialność ochrony granic tak naprawdę spadła na barki 
policji. Do nie dawna była jeszcze Straż Miejska w Chojnie, która w jakiejś części odciążyła 
policję w podstawowych czynnościach, podobnie była jedna osoba w Trzcińsku-Zdroju.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o kursy policjantów w zakresie pierwszej pomocy. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że policjanci, którzy kierowani są na specjalistyczne przeszkolenie to program obejmuje  
przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Są policjanci w jednostce, którzy takiego 
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przeszkolenia jeszcze nie mają, ale w większości mają. Jeżeli policjant jedzie  
na specjalistyczny kurs ruchu drogowego, to warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie 
kursu udzielania pomocy przedmedycznej..  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy liczba etatów funkcjonariuszy policji jest 
wystarczająca na teren Powiatu. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że nigdy nie jest za dużo, tym bardziej, że odkąd pamięta nie było 100 % obsady, a jeżeli taka 
się zdarzyła to zawsze pojawiały się długotrwałe zwolnienia lekarskie, czy urlopy 
rodzicielskie i osób brakowało. Obecnie z wakatami nie ma w pracy 15 osób na 157 etatów,  
a powiat pod względem obszaru jest największy w województwie zachodniopomorskim. 
Jedna z komisji w ministerstwie pracuje nad nowymi zasadami przeliczania ilości etatów  
w komandach, nie tylko biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Dodał, że ostatnio rozmawiał 
z komendantem z Kołobrzegu, gdzie rocznie mają ok. 5 mln turystów i nikt nie bierze tego 
pod uwagę przy naliczeniu etatowym. Na terenie powiatu jest wzmożony ruch tranzytowy 
tirów w kierunku Niemiec, dodatkowo mamy targowisko Osinów, w którym jeżeli coś się już 
wydarzy to na poważną skalę. Przy reorganizacji udało się przesunąć jeden etat, zwiększono 
obsadę i Komendant Powiatowy zabiegał o to, aby w przyszłości, jeżeli chodzi o posterunek 
w Cedyni, wzmocnić go etatowo w tych podstawowych komórkach, tj. w służbie patrolowej, 
aby można było zabezpieczyć Osinów.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy nowy obiekt Komendy będzie generował większe 
koszty utrzymania. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że nie wie, jakie będą koszty utrzymania obiektu, ponieważ w nowym obiekcie  
są od 1 sierpnia i to jest za krótko, żeby coś stwierdzić. Na pewno koszty utrzymania obiektu 
będą większe, procentowo jest około 300 % powierzchni więcej. Systemy, szafy z systemami 
tele-informatycznymi generują dużo ciepła, wszystko musi być klimatyzowane  
w pomieszczeniach. Koszty na pewno będą większe.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że teraz czekają na nowy budynek komendy 
w Chojnie. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Mariusz Łętowski odpowiedział, 
że zabiegają o to, żeby Chojna była w planie modernizacji na lata 2017 – 2019. Dodał,  
że Chojna była już w planie, jednak nieszczęśliwie dla Chojny się stało, że została podjęta 
decyzja o budowie nowej komendy w Gryfinie. Stwierdzono, że skoro jest budowa komendy 
powiatowej to druga duża inwestycja w powiecie  mogłaby zostać źle odebrana w innych 
powiatach. Dodał, że potrzeby są duże, sam pracował tam przez 9 lat.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  
w Gryfinie Mariusz Łętowski. 

 
Ad.5 Omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie 

Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Dyrektor ds. administracyjnych Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk, Podinspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 
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Informacja dotycząca zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych  

na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. stanowi zał. nr 3.  
 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że poprosił o przedstawienie harmonogramu 
prac, na jakim etapie jest inwestycja i czy wniosek o pozwolenie na budowę został złożony? 
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
odpowiedział, że zgodnie z założeniami, które zostały przedstawione radnym, poprzednio 
mieli do dyspozycji decyzję, która mówiła o tym, że do 10 sierpnia należało złożyć cały 
zakres do dokumentacji. Została złożona do jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. W dokumentacji były dwa braki, które zostaną uzupełnione. Jest to brak związany 
z decyzją wspólnoty mieszkaniowej dot. przeniesienia sieci Orange, idącej przez działkę,  
na której ma być inwestycja. Druga sprawa związana jest z nadzorem archeologicznym,  
od konserwatora zabytków. Nie dotyczy to architektury samego budynku, tylko urząd musi 
podjąć decyzję dot. tego, że prace muszą być prowadzone pod tzw. nadzorem. Jest to  
w formie decyzji, ma być to w ciągu dwóch tygodni.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy brakujące dokumenty zostaną dołączone.   
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
powiedział, że znacznie wcześniej złożyli wniosek do wspólnoty mieszkaniowej, odbywały 
się spotkania z projektantem i administratorem wspólnoty, ale wspólnota nie miała wcześniej 
spotkania.  
 
Dyrektor ds. administracyjnych Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Małgorzata 
Szewczuk powiedziała, że obiecano iż w najbliższych dniach będzie pismo ze wspólnoty. 
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
powiedział, że zapewniono ich w piśmie, że ten stan, który zostanie rozkopany zostanie 
przywrócony do działalności, czyli że zostanie przywrócone połączenie sieci 
telekomunikacyjnej. Dodał, że oprócz tych dwóch dokumentów pozostała część została 
złożona. W trakcie kontroli dokumentów może być sytuacja, że czegoś brakuje. Starostwo ma 
40 lub 60 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu, uzupełnieniu bądź też o odrzuceniu, bo taka 
możliwość również istnieje. Starostwo musi działać zgodnie z prawem i musi sprawdzić  
czy dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem budowalnym. To nie jest tak, że jest 
to wola urzędników  albo, że coś zostało załatwione „po znajomości”.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, co dalej ze świadczeniem specjalistki w Chojnie, 
w związku z tym że budynek został sprzedany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pacy 
z/s w Szczecinie dla NZPZ Salus w Chojnie. 
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
odpowiedział, że budynek nie został jeszcze sprzedany, był przetarg. W trakcie przetargu 
wyłoniono potencjonalnego nabywcę. Sytuacja była o tyle niezręczna, że prawnikiem 
WOMP-u i ich była jedna kancelaria, która musiała się wyłączyć z tej sprawy, ponieważ 
byłby konflikt interesów. Otrzymali z WOMP-u 12 lipca br. pismo, które mówiło o tym,  
że wyłonili nabywcę nieruchomości. Na tamten moment nie znał jeszcze zapisów umowy  
z WOMP-em, którego treść, jak się okazało później, była dość specyficzna. Dodał, że nie ma 
zastrzeżeń, co do działania poprzednich zarządów w tej kwestii, ponieważ prawdopodobnie 
Zarząd nie mógł podpisać innej. Czas wypowiedzenia w umowie, która została zawarta  
1 września 2015 r. brzmiał: „§ 6.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia  
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1 września 2015 r. do czasu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
i własności budynku opisanych w § 1 ust.1 umowy przez Wydzierżawiającego, tj. do dnia 
podpisania aktu notarialnego, nie dłużej niż na okres 3 lat. O  planowanym terminie 
podpisania aktu notarialnego Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę z minimum 
tygodniowym wyprzedzeniem”. W dniu 12 lipca br. takowe powiadomienie otrzymali.  
W wersji pierwotnej kazano im się wyprowadzić w przeciągu tygodnia, bo dalej 
wypowiedzenie mówi o tym, że „§ 10.1. Po zakończeniu dzierżawy przewidzianej niniejszą 
umową, Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od zakończenia dzierżawy do 
zwrócenia przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu określonego 
w protokole zdawczo-odbiorczym (…)” itd. De facto wyglądało to w ten sposób, że 22 lipca 
musieli się z stamtąd wynieść, co bardzo ich przeraziło, bo chodziło o opiekę nad pacjentami. 
Od tego dnia były prowadzone rozmowy z Salusem, następnie z WOMP-em. Salus skwitował 
tę rozmowę w ten sposób, że Szpital nie jest dla nich stroną, bo oni jeszcze nie są nabywcą, 
ale chcą nabyć nieruchomość pustą bez najemcy. Od tego dnia rozpoczęto rozmowy  
z WOMP-em, który pokłonił się ku ich prośbie dając im możliwość pozostania do sierpnia br. 
Trochę weszli w spór prawny z WOMP-em, angażując inne kancelarie, po to, aby móc 
przedłużyć ten termin do końca września br., bo tak pierwotnie było możliwość znalezienia 
innej lokalizacji dla ich poradni. Niestety z końcem sierpnia musi się wyprowadzić i takowe 
prace są prowadzone, z tego względu, że WOMP chce wystąpić, w przypadku nie sprzedaży 
nieruchomości, z tzw. roszczeniem. Przetarg to kwota 900 tys. zł i takiej kwoty na szpital  
nie może wziąć. Nie ma do tego kompetencji, poza tym 900 tys. zł jest to olbrzymia kwota, 
którą musieliby ponieść, a za rok będzie nowa przychodnia. Trzeba ten kontrakt utrzymać. 
Odbył spotkanie w NFZ i wystosował do nich pismo o zawieszenie pracy poradni  
od 1 września do 30 października, czyli do 60 dni, bo prawo daje taką możliwość. 
Prowadzone są rozmowy z panią Rydzewską na przeprowadzenie ich poradni  
na ul. Odrzańską 1 w Chojnie do czasu uruchomienia nowej jednostki. Jest to 5 poradni, które 
są w stanie wprowadzić, obecnie pracują w trzech gabinetach. Pismo, które zostało wysłane 
do NFZ mówi o tym, że wszystkich pacjentów z Chojny przyjmie się w Gryfinie, dlatego 
zwracają się z prośbą o czasowe zwiększenie limitu. Pismo zostało wysłane w ubiegłym 
tygodniu, po tym, jak otrzymał pismo ze znanej kancelarii w Warszawie, którą wynajął,  
w którym piszą, że muszą się wyprowadzić w tym terminie. Oni chcieli, aby został podpisany 
aneks do umowy dzierżawy. Aneks dawał mu czas do 31 sierpnia, ale brał na niego pełną 
odpowiedzialność. De facto jest jeszcze prawna możliwość przepychania się z nimi. W Polsce 
istotne prawo jest nie własności, ale posiadania nieruchomości. Mogliby czekać  
na komornika, ale narażają się na konsekwencje związane z roszczeniami WOMP-u, jest to 
kilka set tysięcy, czyli nie są w stanie tego podjąć. Została podjęta decyzja, aby wyprowadzić 
się na dwa miesiące i przez ten czas się wprowadzili do innego obiektu. Dzięki Starostwu 
oglądali pomieszczenia, o których pisała prasa, ale było to mieszkanie przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie i żeby formalnie zmienić przeznaczenie tego lokalu na lokal zdrowia również trwa 
60 dni.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nie może to być mieszkanie, 
wcześniej mieściło się tam przedszkole i zgodnie z przepisami nie ma takiej możliwości,  
aby mieszkanie mieściło się w przedszkolu. Nie zostałoby przekazane dofinansowanie, gdyby 
nie byłoby zmiany sposobu użytkowania.  
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
powiedział, że w tym obiekcie jest mała kubatura, ewentualnie można byłoby uruchomić dwa 
gabinety. Jedno pomieszczenie powinno zostać na pomieszczenie socjalne. Dodał, że w tym 
tygodniu spotka się z Sanepidem, bo bardzo możliwe, że procedura zostanie rozpoczęta, jeżeli 
wyrażą zgodę na tę wysokość, aby można pójść dwutorowo.  
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Dyrektor ds. administracyjnych Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Małgorzata 
Szewczuk powiedziała, że Sanepid nie chce wyrazić zgody z tego względu, że w nowej 
lokalizacji, jeżeli chcą świadczyć usługi przez miesiąc albo dwa, muszą spełnić wszystkie 
wymagania Ministra Zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 czerwca 2012 r. To nie 
jest tak, że Sanepid zechce lub nie zechce przymknąć oko, tylko są przepisy które muszą 
przestrzegać wszyscy.  
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
powiedział, że szukano lokalizacji w prywatnym gabinetach, jednak jak się okazało gabinety 
działają od lat, ale bez decyzji sanepidu, bo nie mają kontraktu z NFZ.  W drugim obiekcie  
na tzw. lotnisku byli u pana doktora, pierwotnie się zgodził, ale dowiadując się, że jest tych 
pacjentów trochę dużo, nie wyraził zgody.  
 
Dyrektor ds. administracyjnych Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Małgorzata 
Szewczuk powiedziała, że rozmowy były również prowadzone ze szpitalem z Nowogardu, 
gdzie mają opiekę nocną, ale oficjalnie ich poinformowano, że ze względu, że w tych 
pomieszczeniach mają wyłożone leki, materiały itd. nie widzą współpracy, aby korzystać  
z tych samych pomieszczeń w dzień i w nocy. Dodał, że prowadzone są rozmowy z panią 
Rydzewską, aby od 1 listopada br. się wprowadzić na trzy pomieszczenia. Obecnie trwają 
prace i pomieszczenia są wykańczane.  
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do załącznika nr 3 zapytał, czy jest potrzeba 
zwiększenia miejsc w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, w tym na oddziale Medycyny 
Paliatywnej. Ponadto zapytał, czy w jednostkach szpitalnych są braki w sprzęcie, dostępności 
do świadczeń medycznych pod względem oczekiwania na wizyty, co obecnie stanowi 
największy problem. 
 
Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 
odpowiedział, że jeżeli chodzi o  wykaz kolejek to każdy z nas ma do nich dostęp na stronie 
internetowej NFZ. Są zobligowani do tego, aby wysyłać co miesiąc raporty  kolejkowe. 
Szpital pracuje cały czas w ponad limicie. Po pierwszym półroczu szpital dostał aneksy  
dot. ponad limitów i możliwość wyfakturowania pakietu onkologicznego. Pakiet w 95%  
nie jest wykorzystywany, ale po czasie NFZ daje możliwość wyfakturowania tych usług 
ponad limitowych z poradnictwa i zabiegów w ramach pakietu onkologicznego. Za pierwsze 
półrocze była to kwota prawie 400 tys. zł., zapłacono wykonawcom i zapłacili swoje 
zobowiązania. W poprzednich latach ponad limity były płacone w poprzednich latach, stąd 
wydaje się wykonywanie ich, jako zasadne. Jest to zabezpieczenie medycznych 
podopiecznych. NFZ zapłacił te środki, było ich stać na to, żeby zapłacić wykonawcom  
i za rzeczy związane z zobowiązanymi. Jeżeli chodzi o opiekę długoterminową, to myślą o jej 
rozwoju, bo to jest motor napędowy, który daje dodatkowe środki. Chodzą pogłosy na rynku, 
że ceny w roku kalendarzowym od przyszłego roku w specjalistycznej „długoterminówce” 
mają wzrosnąć o 100%.  Dodał, że wycena świadczeń długoterminowych jest rentowna dla 
wykonawcy, że opłaca się ją mieć.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścili Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie  
Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Dyrektor ds. administracyjnych Szpital Powiatowy 

w Gryfinie Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk. 
 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Piotr Ignaciuk przedstawił informację dot. zagadnień związanych z zabezpieczeniem 
świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2016 r., która stanowi zał. nr 3.  
 



8  

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy na terenie Chojny można przeprowadzić badanie 
rtg oraz usg.  
 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Piotr Ignaciuk odpowiedział, że badania rtg na terenie Chojny nie ma, na terenie powiatu jest 
tylko jeden aparat rtg – w gryfińskim szpitalu. Podobnie jest w przypadku badań usg, poza 
usg ginekologicznym. 
Radny Tomasz Mirakowski poprosił pana Piotra Ignaciuka, aby w przyszłorocznej 
informacji zostały uwzględnione w podsumowaniu braki w zakresie świadczenia usług 
medycznych, w tym również pod kątem sprzętu.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że trzeba będzie o to zabiegać, jak zacznie  
w przyszłym roku funkcjonować nowa przychodnia w Chojnie. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jak wygląda sytuacja w innych powiatach w zakresie 
liczby karetek, czy reguluje to jakiś wskaźnik. 
 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Piotr Ignaciuk odpowiedział, że przepisy regulują, ile karetek przypada na liczbę 
mieszkańców.  
 
Ad. 6 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. 
 
Wnioski nr BRZ.0012.2.20.2016.MR przewodniczącego Pawła Sławińskiego do projektu 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r.: 
-  prośba o wykonanie remontu ulicy Łyżwiarskiej oraz Owocowej w Chojnie; 
- prośba o wykonanie remontu drogi powiatowej prowadzącej przez m. Grzybno, w tym 
chodników.  
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak; 
 
 
Na tym  20. posiedzenie zakończono o godz. 13:40. 

  
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


